Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Lány ze dne 25. 2. 2019
Přítomni: Karel Sklenička, Ing. Ivana Píšová, Jana Drastilová, Karel Pleiner, Ing. Vít Rybář,
JUDr. Ernest Kosár, Ing. Vlastimil Hořejší, Martina Hořejší, Alena Hlavsová, Dagmar Krátká
Omluveni: Petr Králíček
1. Kontrola jednotlivých bodů z minulé pracovní porady zastupitelstva – všechny body byly splněny
2. Bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci komunikace U Kasáren
3. Starosta informuje o možnosti pořízení solárních svítidel, které by se mohli umístit k hájovnám
k lesní cestě u Šubrta
4. Informace o chodníku v ul. Berounská. Firma Elektromont Matějka bude provádět práce cca od
konce března. Diskuze – nové obrubníky ANO/NE
5. 26. 2. bude vypsána II. etapa výběrového řízení na ZŠ Lány (IT, nábytek a školní pomůcky)
6. Informace o výběrovém řízení na komunikaci – Koněspřežní. Je podepsaná smlouva s firmou
Froněk, spol. s r. o. Ve druhé polovině března se budou domlouvat termíny na samotnou realizaci
stavby
7. Firma Erimp s. r. o. připraví cenovou nabídku na veřejné osvětlení v ulicích Sadová a Ječná.
Možnost instalace nových ekologických svítidel
8. Byl dokončen projekt na rekonstrukci Bílé cesty. Zastupitelé byli seznámeni s projektem
9. Ředitelka MŠ informuje o letním provozu MŠ Lány. Na dalším VZ budeme schvalovat
hospodářský výsledek MŠ Lány
10. Probíhá jednání s projektantem ohledně chodníku u Slovanky
11. Probíhá jednání s městem Stochov ohledně změny katastrálního území – nová výstavba
12. Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na pozici společné státní správy a samosprávy /
matrikářka
13. Diskuze:
- Jana Drastilová – informace o připravovaných akcích (příprava májová veselice,
čarodějnic, čarodějnice, gulášfest, kulinářský jarmark…)
- Ivana Píšová – Rocková NaKopanina – informace o termínu, kapelách, diskuze. Domluvit
s R. Havelkou schůzku, obec nabízí Divadlu Lány možnost požádat o mimořádnou dotaci
100tis. Kč na konání Rockové NaKopaniny, hlavní organizátor akce – Divadlo Lány
14. Pracovní porada zastupitelstva obce: pondělí 18. 3. 2019 od 19 hodin na OÚ Lány

Zapsala: Ing. Ivana Píšová

